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Oplr!!ttt: B.t aalt•• YO eell aod.l ....raee het principe .u de

tr..cb.id••••ig.ti. (inertial guidance) kan wordeD

S·d••o.streer4.

Ge4acht .erd hi.rbt &Aa d. poeitie-bepaling ••• ee. ia

••• borisontaal pl.t ylak bewes.nd Yoorwerp.

Ial'i.Ugt

I.t ,.laoi,. TaD d. traaskeideaaYigatie beruat ,p het t.it 4.t,4.

Y.rplaalaial ..rkr.... kaa wor4.. door de ge.ete. .era••llia. t ••e

aaal t. 1ateirere••

De traasheideaa.i,at1. 1a .en oaderw.rp 4at ao.ent••l b.laagatel

l1ac ..~.t .an 0 ••••111taire zijde.

De haidi,. interco.tin.ntale raltette. sijn Yrljw.l zODd.r uitsoDd.riag

.oorsi•• yan apparatuur .001" tra.!heids.aYlgatie .YeDals de mod.rn.

ja.~tYll.ltul..a Boals de st.rtight.r.

Bet doe1 ... all. na.isati. is, steede tw.el.dig:

a. B.t bepale••an de pl.ata .aa het voertuig.

b. B.t ~er.k.aea .aa d. .er.iste koers om de plaats .an b••t ...l.!

t. "ereike••

D. s.bruike1ijk••ethod.. yaa na.i!.r,. hebb.. .001" h.t y.rw••••~

k•• ToaD d... doel.lnden ••g•••ns nodlg, die .an buit.n h.t .oertuig

wor4•• b.trokk••:

a. •• ..tr...vi.ati. ..akt !.bruik .aD de staad van de h••el11cba

... - d••OD, d. aaaa ell de sterreD - o. tot plaatabepallag t.k._.
b. •• ra410naYisatl' behoett r.dl0 signal.n die door .aste atatioas

op h.t aardopp.rvlalt .ord•• ultgezond.n.

e. d••a.1Iatl. Yole". h.t g.glst. be.t.k (dead r.ckQRlng) geett

all••• 'e poslti. t.o••• d. aard., a18 in het vli.gtuis de .aR

..dt.. at lnc••o.rde plaat..ltjU w1ad belt.., ia, terwij]. ia •••

..kip •• atremi.g vo d. ••• gege••• moet .ija.

In t.,...t.111ng tot de.e aaTigati. ..thoden b••it traagh.idaaaYi

gat~ het bijzo.d.r. k.aaerk, gee. hulp .an buit.nat nodi! t. h.bbe••

H.t is .afhaak.lijk YaD h.t ..er, .an rad10baltens e.d. en ia due

ook al.t t. stor•••

H.t lie' 1D 4. b.do.liag OIl d. 1a d. opclrach~ genoe.de bepaling t.

lat.. .1..t. .1.de. 0 ••1" ••n tijdsduur van eak.ie .inuten ea oy.r

••• at.t...... aax1aaai onge.eer 30 a.t.r.



'1'I'aapea,4aaaric.t&f; 1. e•• bor1sOIlt.al pl.t .lak.

III bet .lak ....11 we eell x- ell 7 as aaa. (sie fig. 1.)

A--------------------------~x

fig. 1.

Op h.t .oertuil ia eea draaibaar platiore geplaatat met daarop

twww ,~""cht op elkaar etaaade .eran.llincsmeters w&ar.an d.

g8•••li,. asaa. op .en latar te ~ebandelende manier, at.eda ••eD

wijdic blijYea aaD d. x- .n y-aa. au een will.keurig. .erplaataiDl

.ea het .oertuig in het .lak ••llen de .ersnelling...t.rs e.n ai,

naal afC.Ye. dat ••enredig is .et de coapoD.nt .ea de ••ran.1liali

lan,. 4e x- en y-aa.

Door .e.. aignalen t ......1 t. int.,rer.n wordt de .erplaataiag

in 4. x- .Il 7-ricbtiDl .erkrasen all i. de plaats .&D het .oertui«

.•••••• e.1l begiftpuat op i.der mo...t ta bepalen. (zie tig.2~)

_Ii'---Ia [> -V [>--q~

fi,.2.

Oa e•• 1a4Pak te se"••&a 4e di.er.e groothsden bU eeD be.aciDs

in ••• plat .lak sal .en .oorb••ld Dum.riak wordenuit,•••rkt.

Voorb.ald: VAAait de oorsproDg .ertrakt het .oertuil laDlS d.

x-aa OB na 17 ••ter enige ogenb1ikken stil te houdeD4

.aaraa da ba.aging l~gs de x-as .ordt voortge.et ..

• a enige \ijd .ia sen cirke1bool over te gaan ia .e.
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be•••ia, laD,s de y-as. Fig. 3. sal .en en ander verduidelljken.

1t

1

I D ""

3

o 'T --x
fig.3.

In fi...r 4 18 nad.r ..ngegeven op w.lk. Manier het voertuig

1..,. h.' circuit van fig. 3 b••eegt. In dit gedacht•••xp.ri

.e.' ••, ~., voertui, zich in be••,ing .et aen conetant. v.r...l

liac v" 1.'9 aV'eec2 over d. tijd YU 1.2 ..c. In ele.. tijel cal d.

uitcaaC••paADinc VU de versn.llingea.ter ( 19 g.eft 7,5 v) 1,04

V b.clra,e•• Ba 1,2 ••0. ia de an.lheid 10/ m/sec = 6 kll/u. g.-
e .

• ord.... ». uit.angaspannug van de ••rate integrator, ••t e•• 111-

t.crati.tijd van 0.5 sec., is dan: 1,04 x 2 x 1,2 • 2,5 V:'

De .it_p.pannag vu de t.e.de integrator, ev.neen••et ee. ia

tecra'ietijd van 0,5 .ec. 1s aa 1,2 ••c. 3 V ge.orel•• , het.e.n over

e.Dkoat ..t e•• af,el.sd. afetand VaD 1 ••ter. Ka 9 .ec. wordt d.

b••••ia' ••t d.zeltde v.ran.lliac waar••e begonn.n is afger••d tot

aU1ataacl. Op t = 25 ..c:-.wordt' weer ge.atart .et d.e bekende versJlelling

...... '1.2 sec. "w&arnad. rest van het parcour.s met eo constante sn.:t
~·wor·dt. afg.l.gel "tot Da 38,63 ••c. de be.egingwordt afs._re.d tot

.tt1ataad.In de boc~ verlopen de versnelling en de snelheid sinusvormig.

ftj ti't all..ia .....Do••n dat de integratoren ge.. last van drift .

leDbe•• De 1nvloed van de drift za1 bi~h.t ond.r.erp integrator.n

\ersprake kOll.n.
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Ver...lliac...ter. h.bb.a het aad.el dat sij ,.e. oaderecheid

kuaae••ak•• t ••••a de versaellia, t.g.v. eea kracht in h.t

ho~ls••t.le vlak .a di. t.g.v. de zwaartekracht.

naar.. 41•••• de vera••lliag...tera horizontaal gehoude. t.

wort.. 4aar andere teve.e e.. eoapoa••t van de .waartekracht

.al werde. , ...tea. Ho••waar dit we.gt aog. uit het Tolg••de

a...~l.k. voorb••ld blijkea. St.l dat eeD Tersnellingsa.t.r

..t .... ber.U Tan .t 19 op .en vlak staat .et een helliag .....,
1 op 1000 (dit koat overeen met een hoek Tan 3.5 ) dan .al de

••'.1" 1/1000 g aaawij••• , hetgee. oTereenkoat met een Teraael.

liaa vaa 10-2 alsee2 • U1t x = i at 2 Tolgt TOOl" een tijd T&Il 5
a1.. • •• atatand TaD 450 m. Voor waar een aaDzienlijke afstand

......1" .. bedeaken dat het d. bedoeling 1s om de verplaataing

in .e. Tlak t. meten oTer eell maxiaale af"aDd ¥aa cmce••er }O

met.r 1" h.t Tl8k nie-t TolkOlUA Iloriaontaal. i. zull ..

er 4•• voor moeten zorgen dat het platform horizolltaal bl~ft

t.rwijl teT••s de versnelliDgsmeters evellwijdig moete. bl~Tellaa.

e•• aanse.om.n x- en y-a8 in het vlak. M.t andere woorden, h.t

platfora meet geatabiliseerd worden.

B.t c••ta~iliaeerde platform.

0. ••n plattorm te atabiliseren kuna.a we gebruik aakell Tall

oro••opea. Ret k.nm.rk Tan eell Trije «yro 1s dat de aa 'van ee.

" ••••1 h draailng pbrachte.:JI&saa t.O.T. de ruimte steeda in

de••ltd. richtillg blijft. Met behulp Tan een horizoatale Trije

gJro .kuDA.n .e erToor zorgen dat de versnellingamet.rs ate.da

eV8nwijdig blijven aan de x- ea 1-a8 in het vlak. Hiertoe wordt d.

eYro ook·op het plattorm geaonteerd. In de gyro bevindt zieh e••

ay_.aro waar40~ de positi. VaD .... t.o.v. het huis bek.ad 1••

B.t .1.-aal TAD de syuchro To.re. we aaar een serToT.rsterk.r

die Yia ••• aotor ervoor zorgt dat de aa t.O.T. h.t huis in d.

••ltd. positi. blijft. (zie fig. 5.)

tmotor

fig. 5.

~versterker

r-r--..l:=:====-----t '>
platform--,

horizontale gyro~
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Bet hor1a.ntaal h~eaD VaB het platform 1s te bareiken .et

bebulp van een wrU8 vertikale CJro. Het platfora plaatsen

we 1a een car4aaiacbe ophancing. <sie fig. 6.)

versterker

verticale
pla~orm

~ '1&.6.
De vartikale gyro geeft door~ddel van synchro's signalea

~

die eva.redig aijn mat de eosinus van da hoek die twee 1004-

recbt ep elkaar staande &asen !an de ophanging maken met de

vartikaal. Deze signalen gaan naar t.ae .arvQstuursystemen

dia ket platform hor1zontaal houden.

Bov...taande ·ge.ft aen - zij het vereenvoudigd - beeld van

88n ceat._1lieeerd platfor., waar dua al met al drie servo

at• .,s,ata.an voor nodig zUn, die iedar zeer nau.keurig en

anal .oetan .erkeD. loyendien moeten alle signalen en voe

dings.panningea via sleepringen aan het platform toe- en af

geveere worden.

Ia f1cuur 7 sUn de onderdelen van h.t 5ysteem in bloksche.a

.eergegevea: (z1. blz. 7).
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tig. 7.
Uit h.t bOTen4taaade mag gecODcludeerd worden dat realiaatie

op ••l k \ .....8home1 ijRe -.ehanische aoeilijkheden zal stui-

t ..... S••c , i.a 4alLook Ilaar een .echalliech eenvoudiger S"8t•••

dat... elektrisch .el gecoapliceerder zal zijn. Als resultaat

van het so.ken is ontstaan:
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.'
I,t "!IB.' .,.t....

Dit i ••••~g.g.v.n in tig. 8.

v.raa••• mod. opt.l1.r v.rst. resolver demode integr.

400 Hz

vert. gyro

,
~'
I

or z.gyro

- i
I

I

fig.8.

Ia plaata van op h.t ~aVi1ise.rd. p1attorm word.n de v.raa.1

11ac...t.rs .n d. gyro'. au op h.t vo.rtuig g••ont••rd.

D. '.v.' 41. g••aut .ordt eloordat el. v.rsn.11ings m.t'N i.ta·

sch•• f .taaa wordt ,.coap.a•••rel door d. v.rtikal. gyro. R.t .ig

Baal ..... gyro .ordt a.1. atgetrokken van de uitgang8spaaaiDg

v.. 4. v.rsa.l1ingea.t.r. Verd.r is de rotor van d. reso1v.r nu

in i. plaa,a g.koaen van h.t draaibare platform. Door de stator

wikk.ling'D van de r.aolver wordt e.n magnetisch veld opg.bouwd

dat in groott. eveDr.dig is met d. groott. van de optr.dend. v.r

a••ll iag .a waarva.' de ri..chtias e.ven.1rijdig is ..an de richtiag v..

d. UrSAe1Ung. Door J1e. r,Q~ JlQrdt dit v.ld ontl••d in ••• x-

eD ... 7 CeBpOB••t. Daarto. ao.t.n d. wikk.lingen van d. rotor

door el. horizontal. gyro en ••n s.rvosyat••m .venwijdig g.houd••

word•• aan .en aaageno••n,x- en ~-.. in h.t vlak. R.t s.rvos~at••a

acet .u el. aa van d. r.s_lver draai'D .n niet meer .en plat.au

a.t ••ar. onderd.l.n erop zodat h.t servosyate.m e'Avoudig.r sal

kua••••ijn. Op d••••ani.r is het aantal servosyst•••n t.rugg.

brasht ... clri••p " •••n h.t aantal sl••pring.n van ••er .*1.

tot au.
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Daar .taat t.g.....r dat •• veranelling..etera niet .eer recht

atre.ka .p •• integratoren kanaen worden aang••lotea. Verd.r i.

,~. de ••re year de nauwkeurigheid van het lIechaniache .,lak v....eh.·

yea Da&r het elektriache. Doordat de 8ignalen van de veraael-

lin t.ra ea die voor de integratorea ge1ijkepanninge. aija

r ••p , •• zijD tred.a er nog ellkele cOliplicatie. op daar ele

reat .,.. 4e apparatuur .et wi.ae18paDningea werkt. ». uitcaaca

a,...iagen .,an de .,er8aelling..etere sal a.b.v. een .adulator

- .oete. worde. cageset iA .e. wiaael.panning VaD 400 Hs. Dit 0.

4a' •• ait......panaiag va. de .,ertikale gyro een 400 Hz aig

neal ~a. Bo.,.adien sullen dese beide signal.a aauwkeurig i. fa

•• ."ten sija.

D••1tcaac••panning van de opteller moet verat.rkt worden in .ea

.,.rat.rk.r waarvan de uitgaagaiapedantie sodanig .oat sija dat d.

r ••ol.,.r .rop kon worden aange.lot.n.

Achter de r.aol.,.r sal waarachijalijk een kathodevolger .oet•• wor

d•• c••chakeld oa de resolver aiet te bela.ten. Door de raaege.,o.

11ge de.odulator wordt ten8lotte de wisa.la,..aing weer oases.t

i. ee. gelijkapannin~waarDa het integreren plaats .,indt. Opce.erkt

dient aog te wordea Qat de karakterisilek Y&D alle componeatea

tu~a•• .,ers.ellingalleter en integrator over een zeer groot gebi.d

(d. apaaaincen varieren .et een faktor 1000) bljzonder goe4 linea1r

zal .oete. zttn.

.,



-10-
2. DE COMPONENTEN •

2.1 •• yP8DLkI!GSMEHR
Br verde. alj tvee BODner verenellingsmeterB tlpe 4'10 metre.n bereit

YaD • le t~rbeechikklng gesteld.Dese meter~ ztjn van het krachtenbal&ns

t1J••B1J .het optreden van een verenelling sal een in de meter aaBwesi,.

.a.ea e.. k~.ht onderv1ndea.Dese maaaa sal dientengevol!e gaan bev.gea.

Via een po8itiedete.tor vordt ee. aignaal dat evenredig i8 aet••• u1t

v1jking t.o.v. 4e besinpositie vaa de sassa aan een servoversterker toe

ceyoerd.De•• stuurt ee. stroom door een electro-magnetisch S7ste•• 'at

.~oor ee. kracht op de mAssa uitoefent die evengroot en tegeage8te14

18 aaa de kraoht ••roorzaakt door de versne11ing.De ..'sa sal 1n de besi-

poeitt_ ~liJven en de grootte van de strooa is e_n maat voor de optredead•

• eraae~liDS~ Door de stroom door een bet.nde veeratand te sturen krijgea

ve e.. uitg&ag8spanaiag. In ODS ~val is de strooa .aximaal ~1,5ai, door

Sk~ge.ft 4at een aaxiaa1e uitgangsspanning vant7,5 V.(voor + 1 «).
. -

In fig.' sijft de voornaaaste specificaties vaar de versnellingsaetere

&an aoeten voldoen gedefinie.rd,vaa~1j aangenomen ls dat de verBnelllng

contiDu Yerandert yan + 1 g naar - 1 g en veer terug naar + 1 g •

gelegen rechte lijn

.'
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De specificaties aijns

a- nul u1tslag

b- niet 11neair1te1t

c- l\7ster.sls

d- Diet reproduceerbaarheid

<0.05% van de

<0,05%

<O..O~

<0,01%

volle schaal • 3,5-V

-3,5 'aV

- I,SaV
• o,e.v

Bet testeD VaD de versnellingsaeters.

Daar hat beraik van de verenellingsmeters t 1 g bedraagt zal bij schuiD

boudeD de .eter een verane111ng gsino( aanwijzen waarbij D( de hoek tUBaen

het grondvlak van de ..tar en de bori.on is. Voor het testen hebben we dus

e.n plat.orll Dodig dat onder diverse hosken is vasttezetten benevena een
~

klinometer 011 de boek nauwkeurig (* 0,5')te meten en een apparaat dat

de ui tpngsapanning tot op 0,01 cfo nauwkeurig meet. Deze epanning.·moet

oabelaet gemeten worden.De laagohmige diesaelhorst-compeneator bleek te

ongeYoe1ig daar de epanning over een weeratand van 5 k~ontetaat. Ba

Yergeefae n&speuringen naar een vier-digit-dig1talevoltmeter of een

potentiolletrieche vol t_eter bleek he.t en1ge bruikbare instrument de Vernier

eompeneator van de C.T.D. te siJn .Doch deze kan maxiaaal slechts 1,1 v.
• eten,terwijl de bijbohorende spann1ngedeler te laagohmtg ie.Toen is

besloten 011 een potentiometerschakeling te maken ,ingesteld op 0,5-en 0,1 M1L

400,08 k..l'l-

100,008 k.n. ~cOmpen8&tor•

•
II•
s:l
«I...•>

f1«.10

Bij aan aluiting op de versnellingsmeter zal de uitgangsspanning 1 ~

dalen (doch dit is over het hele bereik constant) en ontstaat over de

weerstant van 0,1 MA een spanning die maximaal l, 5 V kan worden. WeI u_
4e gevoeligheid van de compensator iets af doch de nauwkeirigheid bedroeg

toch Dog 0,003 ~.Bij de afdeling W werd tenslotte na veel Eoeite een

aantal onderd.len ge~onden vaaruit een instelbaar platYorm werd samenges~eld

In weI een grote Yerticale,draaibare en vastzetbare schijf ,daaropwerd

een bankschroef-zo een die wel bij boormachines worden gebruikt-gemonteerd

en daarin een geslepen Ylakke plaat met daarop de verenelllngsmeter en de

klino.eter.DE resultaten van de metingen zijn veergegeven in de tkbellen

1 en 2.
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Tabel 1a

3

Hoek Sin. hoek G••ete. ?-3 Hoek S1n.hoek Ge.ete. 2- 3
1 1,5020 spanai., X 1,5020 SPallD1.ng

-90' 01 -1.50200 -1,50200 0,00 :'90· 08' -1,50200 -1,50200 0,00
-80 29 -1.48133 -1,48182 +0,49 -80 36 -1,48183 -1,48182 -0.01
-69 17 -1.40484 -1,40587 +1,03 -69 24 -1,40592 -1,40587 -0,05
-59 45 -1,29749 -1,29901 +1,52 -59 52 -1.29902 -1,29901 -0.01
-49 595 -1.15046 -'.15246 +2,00 -50 065 -1,15242 -1,15246 +0,04
-}9 jJ -Ot956~0 -0,95875 +2,}5 -j9 40 -0,95876 -0,95875 -0,0·1'
-29 29 -0.73886 -0,74164 +3,13 -29. 55 -0,74152 -0,74164 +0.12
-20 185 -0.52131 .0,52429 +2,98 -20 255 -0,52417 -0.52429 +0,12
-10 ~ -0,27158 -0,27465 +3,07 -103r -0.27458 .0.21465 +0,07

+g~ 45
0,00000 -0,00313 +3'13 -00 07 -0,00306 -0,00313 +0.01

+0,25436 +0,25109 +3, 7 +09 38 +0,25134 +0,25109 +0,25
+20 28 +0,52526 +0,52364 +1,62 +20 21 +0,52241 +0,52364 -1.23
+30 09 +0,75441 +0,75152 +2,89 +30 02 +0,75175 +0,75152 +0,23
+40 22 +0,97282 +0,79029 +2.53 +40 15 +0,97047 +0,97029 +0,18
+4~ 43 +1,14582 +1,14368 +2,14 +49 36 +1,14383 +t,14368 +0; 15
+60 21 +1.30533 +1,30)61 +1,72 +60 14 +1,30381 +1,30361 +0,20
+70 10 +1,41290 +1,41162 +1,28 +70 03 +1,41186 +1,41162 +0.24
+80 10 +1.47994 +1,47909 +0,85 +80 03 ..1,47941 +1.47909 +0.32
+90 2,5 +1,50200 +1,50198 +0,02 +89 555 +1,50200 +1,50198 +0.02
+90 0,5 +1,50200 +1.50195 +0,05 +89 535 +1,50200 +1,50195 +0,05

:v :...11 :V "'v
Tabel 2
Vi " , ter

_...., ...,a..
Hoek Sin. hoek Gemeten 2 -,

X1 .. 49294 8panninlt
-89' 58' -1.49294 -1,49352 +0,58
~?9 587 -1,47017 -1,47001 -0.16
..69 595 -1,40283 ·-1,40197 -0,86
-60 06 -1,29423 -1,29276 -1,47
-50 19 -1,14895 -1,14695 -2,00
440 085 -0,96247 -0,95995 -2,53
-30 10 -0,75023 -0,74732 -2,91
-20 092 -0,51436 -0.51124 -3,12
-10 13 -0,26480 -0,26:148 -3,32
-00 005 +0,00022 +0,00325 -3,47
+09 581 +0,25840 +0,26194- -3,54
+19 453 +0,50461 +0.50797 -3,36
+30 26 +0.75623 +0,75918 -2,95
+40 11 +0,96330 +0,96596 -2,66
+50 155 +1,14798 +1,15011 -2.13
+60 10 .1,29509 +1.29666 -1.57
+70 08 +1,40410 +1,40498 -0,88 r-
+80 093 +1,47095 +1.47106 -0,11
+90 01 +1,49294 +1,49232 -0,62
+90 00 +1.49294 +1,49236 -0.57v Itt V

tabel 2a

Hoek Sin. hoek Gelleten 2 - 3
~1.49294 sJ)anninlr

-89' 49' -1,49293 -1.49352 +0,59
-79 497 -1,46947 -1.47001 +0,54
-69 505 -1,40148 -1,40197 +0,51
-59 55 -1,29:184 -1 t 29276 +0.92
..50 10 -1.14644 -1,14695 +0;-51
-40005 -0,95981 -0,95995 +0,14
-30 01 -0,74684 ..0,74732 +0,48
-20 012 -0,51069 -0.51124 +0,53
-10 04 -0,26095 -0.26148 +0.52
+00 085 +0,00370 +0,00325 +0,45
+10 07 +0,26223 +0,26194 +0,29
+19 543 +0.50829 +0,50897 +0,32
+~O 35 +0,75959 +0,75918 +0,41
+40 20 +0,96627 +0,96596 +0,31
+50 245 +1,15046 +1,15611 +0,35
+60 19 +1,29704 +1,29666 +0,38
+70 17 +1,40541 +1,40498 +0,43
+80 183 +1,47161 +1,47106 +0,$5
+90 10 +1,49294 +1.49232 +0,62
+90 09 +1,49294 +1,49236 +0,58

v ...\1

~e hoekea a1ja aet eea nauw~euri~heid yan ~O,5' insesteld terwijl de g.~

aetea spanningen tot op 0,03 .V nauwkeur1g zij•• Bier uit Yollt dat de
laatete kolom bij 30° tot op 0,20 aV nauwkeurig 1s.
De werkelijke epannins(onbelast) =5,0004 x de gemeten spanning X 1,01.



-1.3-

Bij bestudering Tan de tabellen valt het op dat de verschillen tusBen
(J

de berekende en gemeten vaarde voor + en - 90 klein zijn. Voor kleinere

hoeken neemt het verechil toe tot het bij O· een vaarde van ongeveer

5~,,2. 16 aV bereikt.

Voor de veranellingsmeter 191BA blijkt de maximale spanning bij % 1 g
•5xl,5020 V.te bedragen.De uitgangs8panning bij 0 die 5x ~,13 mV bedraagt

•
~' souden ve eerst bij een hoek van -0 7'vervachten.Dit bracht mij op het

idee om aIle hoeken met 7'te verminderen en alles opnieuw uitterekenen,

het resutaat is in tabella weergegeven.En nu zien ve dat behoudens een meet.

rout de versohillen zeer klein gevorden zijn en binnen het toelaatbare

vallen.Voor de versnellingsmeter 1979A 1s de maximale spanning gemiddsld

;x 1,49294 ~.n moest sen hoekoorrectie ingevoerd worden van +9;vaaraa

ook hier de verschillen klein werden (zie tabel 2&).

Voor d. maximale apaaning kunnen we de volgende tabel maken:

Veran ••• Maximale spanning

nr. Opgegeven Gemeten Berekend

7978A 7,564 V. 5 x 1,01 x1,5020 =7,585 v. 7,577 V.

7979A 7,520 V. 5 x 1,01 x1,49294c 7,539 v. 7,533 v.

De laatste kolom waarden zijnberekend m.b.v. gegevens over de versnellia!

VaD de zwaartekracht.De veranellingsmetera zijn in California geteat bij

1-979,660 cm/8e02 terwijl voor Amsterdam geldt g= 981,288 cm/aec
2

•

We zien dat de zo berekende waarden de gemeten waarden betar benadaren

dan ds opgegeven waarden.

.'
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2.2. DE MODULATOR.

De modulator heart tot taak om de uitgangegelijkspanning Taft de verBDel

11n~smeter oa te zetten in een ainusTormige wiseelapanning vaarTan de

aaplitude nauvkeurig evenredig 1s met de grootte van de gelijkspanaiDB.

»aar de uitgangsspanning vaa de meeste modulator. een blokgolt is sal

~e 8inusvora door tilteren BOeten varden berpikt.

De gelijkspanning ontstaat in de versD811inBsmeter door een stroom YaD

aaxiaaal + 1,5 al Goor een weerstand van 5k~ te voe~n.-Op crOft. ~an bov8U8taande zijn nu de vo1gende e1sen op te ate lIen vaaraan

de modulator moet Yoldoens

a) .. karakteriatiek moet voor positieve en negatieve ingang$apanningen

~inaen l~ liaeair zljn van 5aV tot 1,5 V en een gelijke helll~..h.b"••

b) De faseverschuiying moet zeer gering en onarhankelijk yan de gelijk

apaml~g zijll.

~) Ie ingangsi~edantiemoet groot zijn t.o.v. 5k~.

d) Daar de gyro8copen met 400Hz gevoed moeten vorden zal het hele aysteea

..t Bpanningen van 400Hz moe ten werken evenzo de draaggolt voor de

modulat.or.

In hat volgende za~Orden nagegaan in hoeverre de in de litteratuur

veraelde modulatoren aan deze eisen voldoen.

2.2.1. Ipdulator A.
«

Bes. modulator (s1e tig~1 ) is nagebouwd uit de beschrijving yan een

bestaand apparaat yan Muirhead.

f1g.11
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De werking is ala voIgt: En talc van de boof'dbrug w01'dt ge'Yormd door

een hulpbrug bes'taaade uit een d10debrug eD een weeratand8brug.Al D&&r

gelang de .tase van de draagcolC is de'iJIPedarrtie ...an deze tak 1,8-oC lekA,

.1. ala de 4104.. open reap. g8sperd zijn .Door de brugscbakelin-g Ito.t eX'

aiets YaD .e iraaegolt ia bet uitgang8sigaaal.

~ er ill ou .....1 ,lechts gelijlta:PaJUling te- aoduler..n ...a1t kaJl 4e

hootdbrug v.rwanaen worden door ~ea weer.tanel.

Resultaten : Het uitsaagssicnaal heert 4e 'Worm van een blokgolt eu is

relat1e' kl*in vaarAoar bet rende..nt klein ie.De reet8panlliag ie 'bij e.n

8084. iasiellinc van de potent1oaeters klein daoh het uftsaag8.ignaal

.18 athankelijk ...aa de polariteit van de gelijkspaaning,reden waarom de..

.o4ulator voor OilS aoel onbraikbaar is.

2.2.2. , ....lalor B

IJl IleotroJlio Ra,-.l!tJis:," Ca> werd de volgeDde schakeling a.alllf8trotfea.

(lie t1«.12 )

14: 1

fl'r------.lJ"--...,

f1g.12

De 6ra&SSOlt .o.t groat sijn t.O.T. de gelijkspanning (in bet artikel

se'bruikte men een gelijkstrooabron}.De beete resultaten zullen ".Dals

'bij .adulator A .,erkregen vorden met .1e1' Tolkomen gelijke diode••

'erder moat de aiddenattakking van de trallstormatore nauwXeurig in het

.1dden $itteR.Door de 4iode. in hun exponentiele gebied te gebruike.

bli.jkt het mogelijk 011 een ainusvoraig ui tg&Jtg8aignaal te verkrijgea.

De amplitude Yan 4eze ainue bleek Trijwel onathankelijk Tan de te aoau

l.ren gelijkstroom en vaa 4&arentegen byzonder afhankelijk van de grootte

~aa 4e draagaol!. He~ u1tgangssignaal was bov8ndien erg klein(ongeve.r

30 aV). De ingangsimpedantie is seer laag zodat alle8 in beschouwing

genomen ook dit ontwerp moet vorden argevezen.
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.2.2.a. De tr~or .-.uator. (chopper).

!beeretische ach'er,roa4.

Zoala bekea4 ia een transiator ook als achakelaar te gebruike••

De ",...1••r ac~la.r i. open w....er de baaia ped.~t W

t.o.v. de collector eft de e.ittor eft gesloten waineer de baais

.egati.1 ie. In figuar 13 ~ d. karakterietieken ••ergegeven

ev••ala e•••eerstaa••1ija.,
Ie
(.... A)

E: _( ~'

t

E:

fig. 13.

Zoala ait fig. 13 i. op te make. gedraagt de transi.tor ZiCA .let

ala ee. pertecte achakelaar hetgeea blijkt uit de verplaata1ag ...

het puat P uit 4e oor.proag. Waaaeer de gelijkspanniDg B worat v.r

ai.d.i-el sal de belaat1Dc.~ .aar de oorsproag b•••gen en .al de

_plitucle VaD d. wisaelapuning op d. collector wanneer Aall de

baaia ee. blokspa.niag wordt toegevoegel oolt aiD..... n. d. bel_

ttaaalija cl.er P gaat ia de wi.selapaDning nul t.rw~ er toeA ee.

gelijkapanaing E ia aang.legd. V.rder ontataat er een wiss.lapan

ning- die 1800 in faae v.rschoven is, W &aIleer de gelijltspana1.Dg

E gelijk .~ ia evenals voor de andere polarlteit van E. (fig.14).
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Uit d••0 ontatan. kar~kt.ristiek .olgt dat de wiaselapanaiag

.oor ~.i4. polariteiten .an E ongelijk sal zijn. Het .eraehil

-ie onpT••r V •
P

uv., fig. 14•
... ..u-e; .a1L_.......orpa.~, sold..in aogeljjk is.

p
DU-.ka& "Hure. door .aA detraneiet.Qr d. emitter .n collector

QII.t••te••l.n waardoor de zog.naaad. g.rn.erteerde eehak_ling

GIltata.t ndvor een transistor lIl.t e.n hog. G( t. ne••n.

R.L. Brisbt (b) heeft de coordinaten .an h.t punt P berekend
el\

in 4••or.ale g.In.ert••rde to.atand. AangenOlllen dat ~n= 0.99 ••

~ • &.5 .olgt daaruit:

1 - ex. !! 1 I 0 01 ~)(Ip1 ' 'pi) • < n I In -) ~ (0,01
OIl 0' , .. 0" qn n

::#
1 -exi kT la-l)=7 leT

<Ipat Vp.) • ( 10~ (I , 0.69 -).
(;(.i q ~1 0 q

((.1. 0 ail
••t I.

.0 en .aarin I de aperstrooa door de• 1.a1C(.. "" 1-cti a.. 8eo

••1tterjunction is .n I co die door de collector junctione
.'

Een ••••oud1g .er.anging88chema .an .en 8chakeltransletor ie ge

S.y•• i. fig. 15.

~ 1-
~L ."---+__'-- _

fig. 15.
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Zelta ala E • 0 oatataat .1' aaa de uitgaag ••n apanning V ge
p

dur.nd. d. gel.14e.d. balY. p.rioden en· ~ ,Ip.R g.dur••••

.d.....1'. tijcl. Op....rkt .i••t t. wor4.n dat I yoor aUiclUl
p

traaalator••••01 kl.inar ia 4a. voor gormaaiua tranaiator•• ,

wa&rdoor •• tr...iator achakelaar 1n g.opende ~t..d een ••01'

at... Hsit .aa 1-10 MIl t.,en '.'0 Xn. bij ,.raallium. V bl\jtt
. p

oa,.•••r C.1ijk. (b.v. voor OC201 1a Vpi • 1 mV an Vpa = 16 mV)

~ De a~hak.li.g van tig. 16 heett het ,oordeal

.'

B

fig. 16•

...........--....,...,..g bij. ..' ••·1.........8 .lJIi...lead- V -- pa
e. V.i. SNat ale doz. gelijk aijn or g.en wieaeletrooll capepr.
~,~~..-~tlaass.panniBSvootkomt. Een nad••l is .chter dat

. de. *-....tse •••rataAd YAA.4e gelijkapann1ngebron ••01' klei.

ao.' aija (b.v. th.raokopp.l). De ingang.spanning mag beida

polari'.it•• hebb.n dochaoot kl.iner .ijn dan do baais stuur

apaaaiac V. ciaar andel'S de transiator.n niet ••er geaperd worde••

Dtt aadeel he.tt d. zogenaaade w1seelstroOEachakelaar (sie tig.

11).a1.t.De.e echakelaar 18 ge.chikt voor beide polariteit•••

A B

00--............--;...---0

t1g. 17•

......1' A .n B gol01dend zijn heften Vpa en Vpb elkaar op, t.n miD

at.......1' de tranaiatoren nago.oeg de.elfde Vpi hebbeD.
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ZijD •• _•••• po.iti.t t.o.v. ~e coll.ctoren dan sal atbank.lijk

v anc.l.,•• spanning transiator A .t B ge8p.rd ~, ••

is ~ak.laar open.

v~ kaa ••••t.n word•• soals in fig. 18 is weergeceven.

II.<

gelijkspannings
buisvoltmeter.

,,,

tig. 18.

Ea daD will.. w. nu enig. modulator schakelingen met transistor.

op h.. praktische bruikbaarheid gaan toetsen.

Naar aaalocie van een schema uit.een artikel (c) is devolge.de

.chak.lia, tot stand gekomen (zie fig. 19) •

• 6 V.

4-- ==

a.

tig. 19.

De w.rkiAc is ala volgt. De sinusvormige wi8selspanning op de
- ,

_aaia van de eerste transistor schakelt deze beurtelinga open

en dicht. Te. gevolge d&arvan ontataat op de basis van de t~eed.

tr..aiator .en blokspanning waardoor deze gestuurd wordt.

N.t.' d. we.ratand van 2?0 K.A is de ayam_trie van d_ blokapaa·

nia. t. verbetaren door de.baaia aen kleine negatieve voor.panning

te gav.a.
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De ~akteriatiek is VaD 20 mV tot 10 V binnen 1~ r.cht terwijl

der..t.~&nD1ng b~ kortgeslotea ingaag 0,5 aV bedraagt.

Daar d. 8chakelinc all••n voor de aanaegeve. polariteit ••rkt

is ket sche•• in d••• vora voor ona oabruikbaar. Door e•• kunat

gr..p i8 hi.r .chter ieta aan t. do••• Pl.., ••••• n.l. bij puat

a eea ~atter~ van 7,5 V i. de ••itterleidiag van A m.t d. Mia

pool aan aard. 4aD ontataat op de baais van B .en Dlokgol! ...

-6 tot + 1.5 V. , ."rdoor het mogelijk wordt apanninlen v..-10

tot + ? V te modul.ten. Echter tusaen de uitgang.apanninge. b~

be14. polariteiten blijkt in overeenatemm1ng .et d' theorie ee.

verachi1 van ongeveer 1 mV op te trede. dat voor lage inganl8.

apaaaiap••1et t. Terwaarlozen iS t terwi;jl. er dan tevena een

grotere afwijking in de lineUit.eit plaats heeft. De reatsp~

ninc ~.4taa.t 2 mV. Uit bovenstaande blijkt dat ook deze gewij

zig4. modulat.~ voor one_doel onbruikbaar is.

2.2.4. Modulator D.

Bij dit ontwerp is gebruik geaaakt van de wisselstroomschakelaar

.oale .1t fig. 20 blijkt.

R

=---+ lfU

BCZ11

ruu-"
BCZ11

fig. 20.

D••e schake1iag geert voor beide polariteiten van de ingangs

spanalag/ celijke uitgangsspanningen terwijl de .eeratand R

groot (4.w.z. 50 k~ ka. z~. Echter bleek de karakteristiek

ee~ ..ica.ina bol verloop te hebben met afwijkingen van 2% in

de 1ineariteit zodat we overgaan tot modulator E.

Dit oatwerp .is gebouwd volgens de schakeling van fig. 21.
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BCZ11 BCZ11

.'
+-

BCZ11

P ~el·
P.S.A. lflr.......

GlP1
-+

-:-

fig. 21.

De .o.ake11ng is in opset analoog aan die van fig. 16, ~e

traaa1.tor ult fig. 1& sijD nu vervangen door een wisselstroa-

8chakelaar. B.t .erste deel van de sehakeling is een vervanging

voor 'e versnel11ngsmeter. Deze wordt om de andere ~alTe period.

belaat ..t Btel- M~en .e deze groot door e.n emitterYOlger te

gebraikea 4&. cal de versnellingameter slechta zeer ••ini, wor

d•• belast. De gelijksp&nnin, liep b~ aansluiting van de modula

tor vaa 5.05 V terug tot 5.01 V. De restspanning is 0,3 mV. Met

de potentiometer P is de uitgaagsspann1ng nauwkeurig gelijk te

.ake. voor de beide polariteiten. De karakterist1ek is van 5mV

tot 5 V lineair binnen 1%. Verder is de uitgangsspanning over

e•• ,root gebi.d onafhaakel~ Tan de draaggolf blokspanning.

De t.atre.ultaten van d. modulator waren de volgende:

Ufn .. Unit. ( 1 ) '" Unit{;»'"

1,5 V 2,451 V 2.451 V
3,0 0,990 0,990 V

0,90 0,297 0,297 V

0,30 99.3 mV 99,3 mV

0,090 29.7 29,7
O,O:SO 9,94 9,94

0,0090 2,99 3.02
0,0030 1,04 1,07

tabel 3.

Uuit is gemeten achter

het filter (zie 2.5.).

De uitgaags8panning is voor beida polariteiten van de ingan,s

gelijkspanning ,e..ten.
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......r ••t .1t......1....1 bij apaDningen oed.r 4. 30 aV pi.ke•

• ec~oODt ~t dit op e.A tout in 4. aarda...l~lti.! yaa 4. ....

lat~.1r •••t yoor word•• S••or." dat d. refere.tiespaania, ! •••

au......I:I•••••••• h••tt ••t h.t mOdulator aipaal. :len l ......ar

411 aru.k.1 .'Yer HUaj"". aard1a,..o.ilijkh.de. is te yi.a4••

i.a lao' .....1" litteratullr/y.rwij&i!ias "." g_o..... boek.

Op....rkt sij aog "at ala pulstranstora.tor ee. tranaiatordrijYer

tranator..tortje i. ,ebruikt. Oa gescheidsn aeoundair. wikk.li.

••a te krijc•• ia bet ••"e.lts tot d. aiddenaftakking .f.ew1kkeld.

"ocrgeJulipt •• ".1' opgeri.kk.ld.

2.'. ». Pulayora.r.( fig. 2."2).

Met behulp Tan tw.. transiatora ia ••• pul••ormer gemaekt die ,.

yoe" wordt door ••• wiss.lapanning van 7.5 v.

-15V

1-10 V.
400 Hz

tig. 22•

[
[

.'

• clater .e ao4ulator is de Yolg.a"e .aittervolger g.schak.ld.

(&1e fisuur 2J.) -15V

Fig. 23-
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De ..hakel1.g wijkt door de'tO.Toeging Tan R} en C af Tea d••or

.ale eaitt.rTolger .aarb~ R2 .et de ba.ia is Terbonde•• De in

...' ....r.ted TaB de Boraale schakeling bedraast: c:(R1 aet R2
daaraaa parall.l. Door C i. au R2 parallel aan R

1
ge.chakeld,

waarA.or 4. i.saa.....~at..4 hog.r wordt .Il OBgeTeer 1 Mj\ sal

~e"",.. &r Tloe1t .l.chta eea zeer klein ledeelt. Tan d. ta

gaa•••'r... door R, en C .aar 4, .aitter daar R, groat ie e.

4aar de apaaaing OT.r R, veel klein.r i8 dan de iaganga.panning

doordat a. eaitter de ~nganse.panDi.g volgt.

B., tilte.. h.eft tot taak oa d. blokYormige uitgaaga.paanias

Taa 4. aodulator oa t. s~t.. 111. ••n 8i.~.voraige epanning.

Badattat-l. T .nll filt.r••ar.n geprobe.rd bl.ek dat •••

".Toad1g. afge.teade kriag aet eeD w.eratand .~ Toor het b••t

-.14eed. Bij dit filter (zie fig. 24) ia de faaedraaiIng n.l.

aul w...eer de frequentie van het te filteren .ignaal gelijk 1•

... 4. re.oRantiefr.quentie Tan de kring. terwUl bij e•• T-filt.r

d. fa••draaiI.g altijd ergena tU8se. de 00 en 1800 ligt.

12f
..,H

fig. 24.

Bij ee. eakelToudig f-filter ia de Terzwakkiag 6 dB/octaaf, bij

d1t filte.. i. dat .eer. Ean 400 Hz-aignaal wordt 3 dB Terswakt,

eea 200-e. 800 Hz signaal daarenteg•• 29 dB; .en extra ver.wak

ktaS d~. Tan 26 dB Toor d••• fr.qu.ntiea. De kring be.taat uit

e•••p••l VaD 129 as •• e•• co.dea••tor va. o.g••e.r 1,2 uF.

»e•• laat.te 18 a...n ge.teld uit twee cond•••atoreD die zo S.

ko... ~ tat de re.o.anti. frequentie bU 400 Hz list.

D1t 41••t .auwk.urig te seachi.den daar .r andera faae-Terachui

.111.,•• optrede•• Dit laatate geeft oa. teve•• de aogelijkheid

.. fa••••reehuiYiagea te corrigereD door de kriDg ieta de .er

st...... Bea Dadeel 18 eehter dat de grootte Ta. d. z.lfinducti~
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en Yaa de capaciteit eaigssi•• athanst van de grootte van de

.paaa1AS 41e oyer de kring at••$. Rterdoor Yerechultt de re

aoaaatie frequentie en treedt er .e. ouge.enate tase/YerschuiYina

op YO eakele gradea. .'

2.6. :De o,teller.

Bet optelle. van 4. uitiangsapanningea van de modulator ea .aB
de Yert1kale gyro gebeurt in een .eeretandnet.erk. (zie tig.

25) •

47k

Modulator
7

Vert.
gyro.

naar versterker.

fig. 25.
De .edulator spanning ~ iets groter dan de uitgangssp&nniDg .

..a 4e .ertiEale gyro en i8 daarom inatelbaar ge.aakt met bebulp

.aB ee. poteatioaeter, beide spanningen kunueu Bodoend. precie.

eve. great gemaakt .ordea. Wanneer de signalen goed in tegenfa

aa~ ia het restsignaal ongeveer het .eatigete deel van 4e

aH'ala'•••paaalnc ell h••tt het de vorm van een liggende accolade.
o •

B~ e.. fa.e~rschuiYing van 5 .ordt het restsignaal 8en fac-

tor .e. groter e. i8 een zaagtand geworden. Voor een goede ••r

kiaC 1. bet due van belang dat het taseYerachil 180
0 bedraagt.

2.7. D. Y.Pikale gyro.

Dit iD8trument staat bek.nd ODder de naaa kunst.atige horison

e. 1. YaD de Verit1catiedienst van 'a Rijks-zee en luchtyaart ia

atruaeate. seleead.
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Zie fiC. 26 yoor het acheaa.

: ~;--::::r:::"""T--~ Genorator

A.

c

naar opteller

F

opteller

I

bOTen
aanzicht

~
Bank roll

I

(PitCh

fig. 26.

.'

Uit het .ahe.a blijkt dat de rotor Tan de pitch-eyncbro recbt

.treeka geToed wordt uit een sotorwikkeling. Bet hele syetee.

sal.. .et apaDningen soeten .erken die in faa. zijn met de.e

aotor .ikkeling. Yandaar dat de transforsatoren (zie aldaar) ••

~ uitceToerd dat 'in tak van de driehoek.chakeling van de 115 v.
4rie faae geaerator ia faae is .et deze motorwikkeliDg.

Voor .adere «ege.ens aie bl•• ~1 •

Uit bOTe.ataande Tolgt dat de generator goed geetabili.eerd sal

moeten aUD. daar iedere Tariatie in de generator.panning recht

streeka .erkbaar is in het signaal dat naar de opteller gaat.
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De ••rt1kal. grro 1. ultseruat ••t een .oorz1eDing die .rToor

aorst 4at een atwijk1ng tu.... de draalend. a. en de .ertikaal

gecerrl,..rd wordt. De ••rking daar.an is ala volgt: (ziG fig.

2?).

chijf

rotor

Op d. rotor a. ia een .agneet bevestigd. Wanne.r de rotor aet

.sija .eraal. sn.lheid van 23.000 omw/min draait, zal de mag

n••t -er••lstro.e. induceren in het aluaialua kapje waar bin-

n•• de .asne.t draait. Hierdoor gaat de schijf draaien met onge

veer }O aa••/ain. In de .chij! is een aleu! aangebracht .aaria

een ~egel i. epgealoten. Wan.eer de r9tor schuin staat zal het

Tlak wa-roYer de kogel relt Diet horizoataal zlja. De kogel .il

aaar het laagate punt r*llen en zal blj de be.eging tegen de

helliag ep zich in het achterste punt van de aleu! bevinde••

Na h.t hoog.te punt zal. de kogel sneller dan de schijt beweg••

en aioh-Daar het voor.te punt van de sleut verplaatsen. De ke

gel _lijtt e•• laagere tijd op het stUgeade ged.elte dan op het

dale.d. gedealt••aardoor er een koppel r.sulteert dat de gyro

opricht ••t ongaveer 1° per minuur yoor klein. afwijkingen. E••

nade.l van dit s1st.em is dat bij het optredeD van versnelliage.

er ee. f ••tie.e correct!. plaatsvindt. Verder 1s de lage om.e.

t.ling....lh.id Tan de schijt (30 oa.,/min.> merkbaar in het,nul

siaaaal VaD •••1Dchro's.

au ..~ van h.t hulpgea.ratortje yoar de voedin, van de «1ro

wa. het aoodzakelijk het signaal dat naar de optellergaat t.
filt.r... ~ Bij gebruik vaD de toekomstige 400 Hz omzetter sal::dat

seer .aarsehljnlijk niet aeer Dedic zijn.
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2.8. DE VERSTERKER

De Tersterker heeft tot taak om de 400 Hz uitgangasp&nning van de opteller,

die aaxiaaal-1,5 V. kan worden ,teversterken met aen factor 40 tot 60 v;
de aaximale inganga.panning van de r,solver.De overdrachtsfunctie zal-ook

hier byzonder lineair moeten zijn.De ingangsimpedantie van de resolver

is/560+j3070!= 3100JLbij 40 V. en neemt af voor lagere spanningen b.v;

bij 0,' V. is ze 2500~. Hieruit volgt dat het i.v.m.de lineatit.it

onaogelijk is om de resolver rechtstreeks in de anodeketen van de eindbuis

op te ne.en.Het is slechta mogelijk de resolver via een condensator

parallel aan de anodeweerstand te schakelen wanner deze laatste klein is

t.o.v.de impedantie van de resolver.Een normale eindbuis als de EL 84

heeft nog altijd een anodeimpedantie van 50001lnodig.De moeilijkheid is

dat we een grote spanning willen hebben over een kleine impedantie.Om

deze kleine impedantie te bereiken kunnen we gebruik maken van de "single

ended push-pull 8J!lplifier" (zie litteratuurverwijzing d.) .
Bij een balans 8chakeling met de buizen EL 86 mag voor de anodeweerstand R

1600.ngenomen worden (zie fig.28a).

J
fig.28.

J
f ----..JC P

<P'n __ +

fig.28b LC_, J-
Daze schakeling is equivalent met die van fig.28b.Verbinden we nu de

~unte~p'en qq'"met elkaar dan ontstaat de "single ended push-pull ampli-'

fier"waarin de twee weeratanden vervangen kunnen worden door Rtot =t R =
800A( fig.29a).

~
1 l

~i I
0 lR

2-

)

1!R J~ ~--

T --0

T[

fig.29a fig.29b
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De punten p en q hebben dezelfde potentia~l voor gelijkspanning d••• z.

er gaat geen selijkstroom door de bela~tingsweerstand zodat we deze ook

via .en condensator aan aarde mog.en leggen (fig.29 b ).

Een op bovenbehandeld principe berustende schakaling die wel gebruikt

wordt bij transformatorloze luidspreker aansluitingen,is weergegeven i~

fig·30 •

2,1../'1
Toor-

De~.rsterkerbuis is sterk teruggekoppeld door een grote niet ontkoppelde

weerstand in de kathodeleiding.De versterking van deze buis wordt voorna

melijk bepaald door de verhouding van anode- en kathodeweerstand.Met b. v.

de kathodeweerstand is de versterking van de totale versterker dan ook

instelbaar.Tussen de uitgangsklemmen is aIleen de resolver aangesloten

omdat aansluiting van een weerstand aIleen tot verkleining van het uit

gangssig~aal leidt,.Ook de eindbuizen zijn teruggek9ppeld en wel via een

weer.tand van de uitgang naar het eerste rooster van de onderste eindbuis.

De invloed van deze weerstand op de lineariteit moge uit tabel 4 volgen.

De ingang.spanning is verkregen uit een toongenerator via een geijkte

verzwakker (nauwkeurigheid beter dan 1% )terwijl de uitgangsspanning.ge

meten is met een buisvoltmeter klasse 1 waarbij de spanningen zo waren

ingesteld dat steeds een volle schaaluitslag werd verkregen .Op deze

manier kan zo nauwkeurig mogelijk gemeten worden.
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Tab.l ~u

v.r...akker U'uit bij terug-
at..delu koppel..eerstand:

4.'7M 2.2M
6x10·1xa 59,0 V 59,6 V

-1 30,0 30,03x10 xa
10·1xa 10,0 10,0

3x10·l xa 2,99 2,99
·2 0,991 0,99910 xa

3x10·'xa 0,298 0,299
10·3xa 0,0994 0,0999

.4
0,0298 0,02993x10 xa

.4
0,0101 0,010110 xa

a=O,9V' a=1,~V '

lJit tab.l 4- zien we dat de af..ijldngen van d. lin.arit.it bij R I: 2M2

biDD.n de 0,'" blijven ov.r .en zeer groot gebi.d. Om toch dezelfde

total. veraterkillg te verkrijgen kunnen •• de teg.nkopp.l....r.taad in

4e kathode vande ••r.t. buis verkleinen.,
.'

2.9. III USOLV6.

Ben reaolver 1a op te vatten ala ••n synchro ..aarvan de stator bestaat

uit tw.e loodrecht op elkaar staaade wikkelingen terwijl de rotoreven

.en8 is uitgevoerd .et twe. loodrecht op elkaar staand...ikk.lingen.

De wiDdingen zijn zodanigaangebracht, dat .r een sinu.voraig verbaad

i. ontstaan tusa.n de uitgangaspanning ell de hoekatand, die de rotor

ian•••t. Sch••atisch is een resolver in fig. 31 ..eerg.geven.

Fig. 31
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Worden 4e statorw1kltelinge. aanpaloten op de spanEdage. e 1 ell e
2

(\00 Is) da. geldt:

'V1 • e 100.. + e2 .1. Q

112 • e 1siaQ - e200.<.)

Yoor ..dere bijsoDderheden ovep reeolvero8 mag ik verwijzea naar·*ijn

atacev.r4ac "'!o_pa••1ACe. van resolver.".

n. door llij sebruikte reaol.er was ee. Muirhead 1'RS" Aile l' resol.er.

2.10. BIT SKRVOSYSTEEM.

Bet .ervoeyetee. heett tot doel oa i. same.werking .et de horizontale

erro (Ioer.tol) er voor te zorgen dat de rotorwikkelingea Taa de

re.olver evenwijdig gehouden worden aan een aangeno••n x- en y-as in

het .lak.

In t1,. ~ 1. het a,..teem met de aan81uitingen gege.eD.

S,.nchro
in gyro

~~
\
\
\

\- - l'3,5: 1 1-
\

L~
Resolver

+ 16v
t------oO t 7D----'

T

2,~
/O 110V

400Hz
/ 1

~
\
\
\

\
_\-

.'
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De volgeade oaderdele. werde. gebruikt:

servomotor: Muirhead, type D-864-A.

.ervovereterlter: Muirhead, type 1.5 M10 B 3.
De 81llchro die ale po.itle "pick-otf" gebruikt wordt is niet ala

eYDehro-sever te sebruiken, hij wordt d•• als oDtvanger gebruikt.
De aYDehro-gever, 41e met de reso~ver op 'en as is gemonteerd, ia eea

8180hro 4ie one tegelljk .et de gyro's door de verltica'tedienet '1'001'

rijka-s.e ea luchtvaart instrumenteD is geleend e. waarvan verdere ge

,e...e.e ontbreke. behal...e dan dat de voedings.panning 7 - 9 V bedraagt.

Ba ~.ta,e werd he' .yste.m geprobeerd. De resultate. ware. weiaig be

.oedigend. -Hoe er ook .et de beide instelpotentio.eters van de servo

vereterker, "~a '1'001' de versterking en de andere '1'001' de taohoterug-
o 0 .

koppeli_g, werd gemanipuleerd. er bleet een gebied van 0,' -1 waarbi••en

de ae .ee. voorkeur.positie kon .inden. M.a.w. er bleef een speling van

~ 0,,°. Blj aadere beschouwing van het systeem bleek het volgende.

!usse. de bei4e rotorspanningen trad een faseverschuiv1.g op van ongeveer
o

}O • Bij gelijke verdraaiingen van de beide rotors varieerde deze fase-

ver.ch~iv1.g ongeveer 100
• Ook bleek bij draaiing van 'In rotor met ee.

hal...e alas d. taeeverandering 'Diet 1800 maar slechta ongevear 1700 te

bearagen. Ret fasever.chil van 300 tussen de rotorspanninga. i. ta

eliai.eren door i. .erie met de voedingsapanning vanda eerste aynchro een

eoadansator van 0,18 lLJ' op te aamea. Wel moet de voediagaspannial au

verhoogt worden tot 26 V, om over da rotorklemmen 8 V ta behouden.

Kllaioatia van hat fasevarschil ia ook mogelijk door een condensator

vaD 0,22 .F parallel aan de twaede rotor aall te sluiten. Hierdoor ont

staat eea afgesteade krillg - zij het met anigazins verachove. reaonant1e

tre~ue.tle - 4ie ala filter werkt. Bet uitgaDgS81gnaal wordt daardoor

s1au8vormiger, doch bij aader.ing van hat paDt waar de be1da rotors de

zeltd••tand inae.eD••eeat de srootta van het signaal at, om .a enige

tl~4 coastaat_te zij. ,ebleven b1j doordraaten w.er toe te ne.ell. In het

,ebied w..r het sigDaal conatant van groott. is neeat de fa•• coatinu toe

v.. 0 0 Daar 1800
• Dat het signaal 111et nul wordt komt olldat het filter

ook door de 900 verachoven component wordt aaageslage•• He~ is duide11jk,

dat een aarvo..,at.e. op .en derge11jk Ilulslgnaal ai,t goed kaa werken,

reden waarom de eerste eliminatie.ethode 1s toegapast. Ook de eeryo

versterker bleek Diet'14.aal te zijn. B1j maximale versterking werd bij
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81.u.YOl'II1p iagallg.e,auiag 4. u1 tca...spaJUliDg vervorllld. De ta.e

draa11a, tus••• i.- e. aitgang.epaaaiag bedroeg ,eeD 900 doch ongeveer
o "

130 • Verter wae het vorlaaad tus.eD in- en u1.tgang••pallUDg Diet

linealr, .er4er kwadratiech. Getracht i8 aog door verwi~d.ring vaa d.

900 vera.hoy.n e08poae.t i. het aulsisaaal tot betere resultate. te
lto.e•• Poclac.n 011 yoor het nuleipaal .ea cOlUltant 900 Tersehov.n

a1.aaal at t. tr.kk••, aialukt. dooreat de 900 ver80hoy•• eoapo•••t net

coaatant wae. Ook de ••th04e zoale die ia een artikel Ce) be.ehreven i.

e. 41. bera.t 0' d. ele..dulati."- aodulatieaethod. oa de 900 veroehove.

ooapo.ea' to .liai••re. v.rmoeht ge•• betel'S resultat•• op te lever.D.

Bi3 dez. l ..tete aethod. wordt h.t aulsigaaal in ee. de.odulator oa•••et

ia e••••1iSkapaaaiag di. evenredig is met de grootte van het ia tase

e1saaal. Ia ••a a.elulator wordt deze gelijkspaaniag,w••r o.....t 1a .eD

wie••lepaaatac. Daar d•••rvoversterker ••estal gebruikt wordt ia

..,.t.... waa~ d. rotors van d. aynohro's eea hog.re voediagsspaRRing

heb1»•••a .au h.t nul.sigaaal due oolt grot.r i., k_am. de gedaellt. op

oa h.t auleigaaal .erst t. versterlten. Daarto. ie een "atrape tranaistor

ver.terker ..bouw4 (zie tig. 33), die 5.5 Baal veretertt. Door R1 te ver

klei.ea un de versterking worden opgevoerd (tot 200 ••al bij R
1

• 0 ell

zoa.er uitwe.atp belasting).

-16v

~-=-=-r---1 1-----0 uit

Fig. 33

De.e voorversterker ia in fig. 32 bij de punten a a' in de .chak.ling

a....'bracht. De resultaten waren een stuk betel'. De ae koat nu in "~a

oatand tot rust. De tasever.cbuiTing van 1}O tusa.n in- en uitgangas1gnaal
ovan de .ervoveraterker is tot 90 terug te brengen door, z04ls in de
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bijbehorend. haadl.idiag Yerse14~ie, ••• eoDd••eator t. Y.rgrot.a.

De .erki., ya. het total. 81e'••••erd .r echter niet b.ter door,

.eri.r sl.ehter.

2.11. DII ROllIZOp'£6Y GIRO (KOBRSTOL).

D. Koer.tol i. oas pleend door d. Verifieatiedie.st van de Rijk••••

e. Luchtvaart iaetrua••t.a. Hij aaakte dee1 uit van het "gyros,..

eo.pass" (~"p. CL 1.l MK ,. F) •

bit Koer.b_P«llag.s".t••• , dat teg.nwoordig in Yrijw.1 ieder vli.stui,

t. Yinden i. beataat nit e.n gyroscoop die door een soort sagn.tisch

ko.pas wordt ,esynchroniseerd. In zijn eenToudi,ste vorm kan het ."st.em

ala vo1gt .ord.a beschreven.

De rotor vaa eea ."achro i. op een kompa.naald bevestigd, .n wijat diea
t.nlevolge .t.ed. naar h.t BOordea. De stator van de .yncbro is yerbonde•

• et de stator VaB .ea s"nchro in de gyro. De rotor van deze,laatete

• s"nchro is b.ve.tigd op een a. die via een .chijt met een hoekverd.1ing

aang••ft welke staad de horizontale as van de draaiende ma... aanaeemt

tea opzioht. van het huis VaD de gyro. De bevestiging is zodanie, dat

ale er g.en spaaning in de rotor geindueeerd wordt, de as yan de

draai.nde ~..s .. naar het loorden wij.t en de schijf met d. hoekT.rd.1i.g

op aul .taat of m.a.w. op Boord .taat. Het uitgangs.ignaal vaa d. rotor

gaat naar .en vereterker, wordt ta••geToelig gedemodu1eerd, waarna d.
zo oatstane ge1ijkspanaing naar precessie .poe1en in d. gyro wordt ge

Yoerd. Deze zorgen er voor dat de draai.nd. as .teeds naar het .oord.n

b11jtt gericht. Op deze manier word•• atw1jkingea t.g.Y. dritt .n

draaiiag vaa de aarde gecorrigeerd. De werking van de precessiespoelea

is langzaam (aax1..al 20 per minuut), zodat in bochten en bij optredende

Y.r.n.llin,.. .anne.r d. kompasnaa1d ni.t goed ••er ••rkt de gyro we1 de

koer. jui.t aanwijst. Verder i. er nog ee. voorziening.aangebracht die

er voor zorgt, dat de draai.ad. as binnen enkele graden horizontaal

blijft. Dit g••cbiedt door .en commutatorschakelaar waardoor eak.l.

apoel.a bekrachtic4 kunaen worden, tengevolge waaryan ••a kopp.l wordt

alt,.o.t.nd dat .r yoor zorgt dat d. as we.r naar de horizontal. stand

pr.c....ert. Ia de praktijk wordt de reterentie aiet via ••n kompasaaald

y.rkr.gea 40ch op .e. v.el geraffiae.rd.r. manier. Voor verder. bijzoad.r

h.d.n oy.r h.t eystee. en zijn onderd.l•• zie ••n litteratuurYerwijzing(!l
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Aan.esie. wij de erN los van het .erdere syetee••ebruikea zal \ij ona

de afwijk1agen t.I••• drift en aardrotatie Diet worden gecorrigeerd. W.l

wordt de atwijk1n, van de horizontal. stand ,eoorrigaerd. Door au d.

draai••4e as ia de Oo.t-W.st richting te plaatsea zal de i.vloe4 van de

aardrotatie (1,o/uur) slechta in vertioale richting werk•••a d•• -ge

oerriceerd wordea. Als de as in de Boord-richti•• w1j.t kuaa.n we de

aaJ'4rota~ie (150 x ainus van de breedtegraad/uur) toch compen.ere. door

e.a expert.e.teel te bepal•• stroom (b.v. 12 aA) door de.prece••ieapoelen

te sturen. Do.r de· reehter knop in te duwea wordt de draaiead. as in

horiaontale staad Yergrendeld. Bij dr,aiiag van de knop kan au de aa in

4e gew.nste riohting worden ge.et. .'

2.12. DB U'1'HODIVOLGER

Do 1ns..,aiapedanti. yan de de.odulator is 10 K~ Bij aansluitln, daar

Yaa op de reaolyer bl.ek dit .en te grote belasting yoor d. resolver te

zija en &akte de spanning ontoelaatbaar in elkaar. O. dit te voorkomen

is tus.en de resolver en de de.odulator een kathodevolger .eschakeld.

Daar de uitgaDCsspanning van de resolver 60 V kan worde. is het oa-.

aogelijk_oa een e.ittervolger te gebruiken en is ee. buis .ekosen.

De versterkinc bedraagt ongeyeer.O.9. In het te gebruiken ,ebied van

60 .v tot 60 V konden geen atwijkingen van de lineariteit geconstateard

worden. Ret .ohe.. i8 in tig. 34 weersegeven.

r---------e +300V

in
•

ECc82

+-------1 ---... uit

Fig. 34
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,
IT...l. d. modulator beetaat 4. d••odulator OOE uit tw•• w1eeel.trooa-

••~&k.laara. I.t .ch... vaa d. d••odulator i. 'we.rs.geve. 1. t1,. 35.
De tw•• we.r.tand.a ..a de incaas 4ie.e. oa eea g••plit.t. iagauca

apaaa1Dgabroa t. krijS... Hun waard. wordt all.ea bep.rkt door de

aia'-aal. ~.la.tl.g..eeretand vall d. ingangebroll ot door de ..xiaaal

toelaatbare .troo. door d. traDai~tore. Ook hi.r zija •••r Sillciua

trall8iator•• pkez•• 1.V.II. hua l_a." lekatroOll. 1;•• lage lII,.4&atl. TaD.

~ de l~saasabroa ia 11l Yerballd ••t de lell.troo. Yoordeli,.Het 1••ogelijk

oa d. iD. e. uitgaas.k1..... t. Terw1•••leD.. Ook ka. de taaehoek tua..a

eea lagangaepanniag ea eea refere.tl••panning .et deze mOGulator gem.tea

wordell.

BCZ11

BCZ11

71g. 35

De op bls. 22 b•••hreyea puavormer sorgt ook bier Toor d. blokvoraige

refer.atlesp.DDiag.

Zoal. ait het eoh••• blijkt kaa Iliat tegelijkertijd de ill- e. uitgaaga

apaAQia, van d. de.odUlator met "a kant aaa aarde li,ge.. De ultgaaga

..,aaa1llg yaa 4e kathodevolger ligt al. aa. e6. kaat aa. aard. e. de

ingaDC Ta. de integrator•• ook. W. zull.a dua achter de kathodevolger
ee. achei41.gatr..aforaator moete• .-brulke.. Ee. ge.eral-radio trana

foaator 4000 : 1000 bleek over .en croot gebiecl liD.eair ,enoeg te zlj••

.'
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De ••wi-ale spanAi.g op de ~~.odulator-inga.g.ordt DU Tan 60 v terug

gebracht tot 12 V. Dit BOU daD de eerste e. eDige tranato~tor tusse.

veraaelliag..eter eD iategrator worden. Ge.ien de r.eputati. van dit

.1••••t ia er alle rede. oa he. .et de nodige argwaan te b••ie.. H.t

b1••k dat de tranatoraator niet precie. desslfde uitgang.~nDiag had

bij veranderiag van d. faae vaD h.t .1gnaal. Op groDd daar~ i. be

.lot•• de tranatoraator te verwijdere. en 4e aardcircuit. van de

intecrator•••n VaR 4. r.at van het aystee. geaeheide. te boud.n.

~.vsij. via e•• weerstand van 47 K~ met elkaar verbonde•• Da. volge.

DU d. te.tresult.t.n van de de.odulator:

TaMl , :

U I + (-) u - (=
iD "" • 11

60 V 28,0 V -
~ 23,0 -
40 18,1 -
:50 13.5 -
10 '+,52 4.51 V

:5 1.35 1.35
1 0,'+51 0.'+51
0,3 0.134 0,135
0.1 0.0451 0.0451
0,03 0,0135 0,0135

Spanninge. onder de 6o aV

zijn van .eiug _lang oadat

de residu spannin, van de

resolver 60 aV bedr.agt.

»••erste vier .. tingeD zijn gedaan .et de spanning van d. 400 Bs

g...rator. D. r.terenti••panning werd verkr.ge. waD de 20 V kl•• van een

400 I. variac en .erd via 10 K~ aang••lot•• op d. de.odulator.

Bierbij i. het ~..ogelijk de fase van bet ingang.signaal o. te draaie••

n. re.t van de metingen is uitgevoerd a.b.v. de Philip. toonge.erator

GM 2308. i ....t.ld op '+00 Hz en ge.chakeld in de stand sy..etriach.

»e ta.e kaa au wel oagedraaid word•• eD wel door de modulator te ver

bind•• aet de ltle_•• a of b.

Voor d. achak.11., .ie fig. 36.

.'
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sen.rator demodulator

GM2308 (sya.)
41 q 1 ia

20f bo
Ui Uu

0

01<

Fig. }6

De llllang••paDllla. i. gemeten m.t H.wle,t Packard 400 H (to 1~)

De utpag.spaJUlia& i. gemeten m.t He.\ett Packard 412 A (.t. 1~)

(Dese .eter .erd ge1een4 bij E1.ctronica) en met de digitale Yolt-
.'..ter yoor spaDAingen boy.n 0,1 V.

Opg•••rkt zij nog, dat .en constant faseY.rschil tussen refer.nti.

en ingang....• n 1ac alleen VaD invloed i. op de grootte van de ge1ijk

.panning en niet op de lineariteit.

W....er d. uitgaagase113kapanning te groot i. kan parallel aan de

atv1ak eoadensator een .eerstand worden opgenoa.n.

2.14. DI INTEGRATOIU:ll.

De reke.veraterkers vaa de SolartroD taf.lrekenaachiae zij. onder b.
p&ald. Yoor.aarden geschikt oa yoor ons doel als integrator te worden

seaohakeld. We zullen ala eia mo. ten stellen, dat de rout die ont.ta.t

door d. drift klein i. 'en opzicht. van d. fout die in de r ••t yan het

.ystee. wordt gemaakt. Bij twae acht.relkaar geBchak.lde intelratorea

zal de drift van d. eerste int.grator van ve.l ••er iavlo.d zijn dan die

VaD d. twe.de. In yerbaad hiermede zal d. tijd waaria het Yoertuig

sich in bet vlak b••••gt Diet oab.grensd kunnen zija. Ho. korter hoe

beter. In eerst. instanti. was d. duur van de proef gesteld Dp eea

tiental ainuteD. A1ler.erst is de drift bestude.rd Tan "~a Solartron

versterker ge8~.1' ala integrator. De Y.r.terkers zijn uitger.st
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.et .en balano••rknop, ee. drukknop eD .en neonlampj•• Volgens d.

i ••tructi. moet oa te balancer.n na 15 mi.. opwara•• de drukknop inge

dnkt werdea. fta 30 .ec. mo.t d. balanc••rknop Daar links e. naar recbt •

..draaid word•• t~t bet .eonlampje gaat brand•• , daarna word* de kDop

aidde.ttu••e. ~ei.e i ••tellinge. gez.t. Deze inst.lling is niet .rg

na.w"uri, 4aar de neoDlicbtje. bij 30 mV gaan bra.den. I •• betere

.. thode o. de grootte van de drift t. b.kijke. i. oa de uitgang van de

ver.terker aan te sluite. op e•• millivolt.eter. Met de ~alanc.erknop

ta. de uitgang..,..a1ag aaar .ul word•• geregeld. fta instelling bl.ek

de drift (R a 1 M~, C • 0,5 ~) gemiddeld per ver.terker ongeveer

10 mV/aia te zijn, bij d••ne verst.rker in n.gatiev••n bij .e. and.r.

iD pesiti.ve richting. AI gauw ble.k dat de voorgeachi.d.nia vaa de

co.d....t.r van iavloed is op het verloop van de drift. D. drift van ee.

illtegrator •• t ••n Philips 1 11P' poly.ather condensator bleek bet verloop

t. h.bbe. zoals in fig. 37 i~ weergegev.n. Eerst w.rd de condensator

g.'ur.nde ee. balv. Ilinuut aaniellloten op een spanning van to 100 V door

de integrator te laten int.greren tot hij to 100 V bereikt heeft. Daarna

weI'd d. 8chakelaar gedur.nd. 1 min. op res.t g.z.t waardoor d. cond.nsa

tor wordt kortgealot.n.

Uy

--f------4---~-------+---b__+

-10

-20
."v

Fig. 37

Is de co.4ell8ator eerst tot + 100 V opgalade. dan word' de drift .erst

p••ittef e. daarna .esatief. (kro..e a). Bij oplade. tot -100 V blijtt

.e drift negati.r (kro..e .). Z.lta na de lang. kort.luittijd van

1 ata. ~lijkt er .og ••n restladi...anw.zig t~ zijn. Gezocht is daarna

aaar een co.d....tor van b.ters kwalit.it. Een 1 l1F pol,._\1r••• blok

cond....tor tgeleea4 van E.M.C.) bleek dat te zij•• Ha zorgvuldi..

drift coape.satie, waarbij 4. uitgaaga.paDDing .et de balaDc.erknop
. .

ateed. Daar aul werd gedraa1d totdat k1j bijaa niet meer verloopt,
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bleek het aoge11jk de drift ••t deze condensator ,.dureade verschilleade

ainutea benedea de 1 .V te hou4en. D. u1tgangaapana1ng van t ..e achter

elkaar ceaehakelde iategratoren bleek .et gewone coadensatoren .a 10 min.

vaak 10 , te \edr..en. Werd echter de eerste integrator van de pol1st1reen

condeneator voorzien toen werden resultaten bereikt van 1 V dritt aa

10 ain., ja zelfs een keer va. 1.1 V aa 15 min. (de uitgangaspanDin, v_.
de eerste iatagrator waa daarbij na 10 ain 2aV).

- Ge.1en 4e ~outea die ontataa. door het scheet staa. van de vers.ellings

a.ters e. door de drift vaa de integratore. ia beslote. oa de duur va.

de proef terug te brenge. tot oageveer 1 min.

Ult bovenstaaade mag geeoncludeerd worden dat bij gebruik van .ea

pol7st1reen condeneator in •• eerste integrator en bij ee. Dauwkeurige

drift coapeasatie-instelling de Solartron versterkers bij een iategratie

duur van eakele ainuten voor ons doel gesch~t zijn,d.ar de fout bij

dubbel. iategratie door de drift veroorzaakt beneden de 0.1 V, dat is

0.1 ~ van de maximale spanninc van 100 V, gehouden kan worden.

Tot slot zij nog vermeld, dat de integratie in de X-richting vaa het op

blz.2 bebandel4e gedachtenexperi.ent m.b.v. een schakelklok is uitge

veerd. Met de schakelklok werd op het juiate moment cedurende 1,2 .ec.

ee. apaDDing van 2,08 V op de eerste integrator gezet, waaraee het op

trede. van veranallingen werd nagebootat. De integratietijd bedroec

1 ae•• voor de aerate en 0,5 sec. voor de tweede integrator.

Bet re.ultaat ia op een schrijver gezet, waarbij de tijd-as verkregen

werd door een derde integrator en is in fig. 38 weersegeven.

Bij de stilet..d aa 12 sec. mAet het uitgangasignaal van de eerste

integrator nul z1jn. Ala dit niet het geval is, t.g.v. de onnauwkeurig

heid VaR de schakalklok,b.v., dan kan de resterende spanning verw1jd.rd

wordeD door eakel. .econden op de drukknop te duwen.
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D. transformatorea.

De v1e-f••e g.n.rator (400 Hz) saeft een spaaaina van 115 V,

h.'•••• ju1at 4. voe4ingaapanniDs Tan de ko.ratal 1•• D. Tar

t1kale &Jro .o.t .l.cht. e•• Yo.dins.spanning hebb•• Taa 26 v.
Daart•• transfor.er•• w. 4e spaanlnc vaa 115 V••et behulp Taa

vie tr....for.ator. oala.g tot 15 V. Door de s.cundaire wiklt.

lia,•• 1a eter t. schakelea ontatAat tus.en d. uiteinde ya•

• e .'er .e ••••a.t••pannin, Tan 26 V. (zie f1g. 39)

tig. 39
D••ter.chakeling i. gekos•• bov~n de driehoekschakeling oatat

4e .otor TaA 4e vertikale gyro i. eter ge.chakeld i8 ••' 4e ro

tor V&a , .. Tan de arachro's i ....dig recht.tr.e" g.voed wordt

ut, "~a tak TaD d••e st.r. De andere 87nchro aoet geToed .orden

.it ee. spanni_sabroD die in fa.e 1•••t de YoedingaapanniDg TaD

4•••r.te synchro (met de spanDing Ob uit fig.39 dus). Een extra

wikkeliaC op transformator 2 leTert de juiste voedingsspaaDiDg

Toer de tweede synchro.

GegeTeas yan de transforsatoreD.

g.r.dooran.de 10 c.2•

Priaa1r: 115 V 805 wikkelingen 0,6 JI.
S.c_clair: 15 V 105 wikkeling.n 0,8 _.

IXtra op trato 2: 7,5 V 53 .iltkelingen 0,8 ~.

3 V 21 wikkelingen 0,8 ~.



3. RET TOTALE S1STEEM

Ret _totale .ysteea met .lle component en in de juiste volgorde is

.eergegeven in tig. 40.

»»

81nchro op resolver as

I horizontale gyro

1 . voorvereterker

t serroversterker

x
vertikale

gyro

'I
< iii II .... 0 < ~ l'l ~

, .... ....
II 0 IiJ ... "d It It " .. =:s =:s
~

~
... .... C't' ~ 01 C't' iii C't' C't'

• t+ t+ II .. 0 =r 0 It l»
IS .... t+ II' .... C't' .... 0 g- oq oq
II " • ~ .... II < ~ ~ ~.... C't' ~ II ~ .. .. .... PI I\l.... 0 ""C ~ ~ ~ ..: I\l f+ C't'... tot 0 .. 0 C't' 0 0
IS .... ~ .... 0 ~ ~
oq '" oq ~

I II CD
tot ~• tig.40f+

II
tot

Dui4elijk a~n in deae tiguur de geacheiden aardcircuita te zien van de

iatecratere••n van de rest van het systee.. Er hoett geen aparte aardver

biadug met het karretje gemaut te worden daar de klem B van de 11,5 V

400 Hz ....luiting. Van de horizontale gyro verbonaea is met het linker

aardcire.it van'!ig. 40. Door au de juiste klem van de ~OO Hz drie-ta.e

le.er.tor te aardea is het Bysteem'via de sleepkabel geaard.

0, cle plaat••• die wat p.ij1.n in tig. 40 z~ augegevea, kan de grootte vaa

~e' .icaa&1 .et behulp van potentiometers worden ingesteld. Met de eerste

i ••telliag wordt het uit~gss~gDaal van de vertikale gyre gel~ gemaakt

au 4a' .,.aa de .,.erenellillgllDleter, zodat .ell goede eorrecti~ v- het achuill

eta....rdt .,.erkregen. De Yeraterker is instelbaar om ervoor te zorgen

t.t beide kaaalen b~ gelijke .ersnellingen ook gelijke spanniagen over de

re••lver .,.eroorzakell. Tellslotte kan de gelljkheid Tan het x- en 1-kanaal...
.et 4e potentiometers van de integratoren worden ingesteld.
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Bet 87-teem .aD modulator tot en met demodulator·zonder opteller

ls ••' ••t. De resultaten z~:

Uta Uult + Uult-

7.00 23.4 23.6

'.00 16.7 16.7
-

3.00 10.00 10.00

0.90 2.99 2.99

0.30 0.999 0.999

0.090 0.298 0.298

0.0370 0.0985 0.0985

0.009 0.0297 0.0297

:V :V :V
D•••r.terker werd 80 lnge_teld dat 3,00 V in geeft 10,00 V uit.

D••ersn.ll1n.saeter is, .oals in het Boofdstuk: modulator i_ .er

m.ld .eryucen door e•• weerataad van 820.L\. • Blj eeD incaag••pan

.lac .aa 30 mV' w.rd de modulator .e i.gest.ld dat de uit.asca.pan

.i., ..... demodualtor .001' beida polariteit•• gelljk was. Uit d.

r ...ltat•• blljktdat de afwijking.n in de lineairiteit1,5% bedra.,••

Kr i. • •••t.n m.t de.eltd. metera ala blj het testen van de demodula

tor t.rwij! d. spanniag.D &0 .erden ingesteld dat st.eda bij Toll•

••kaal uitalag werd iag••teld .n ....t... De..lfd. metiage. ~

,.cia...et de .ereRelliagneter aangeeloten op d.iiodulat&r.

D. re.ultaten waren dezeltde.

B~ d••••eti.,en ••rden gebruikt: modulator Dr. 2, vereterk.r:2.

kath.4e.ol.er:2, en d••odulator:1.

1. Daar d. be.teld. drie fa.e 400 Hz omzetter no, aiet gel••erd i.,

... 11.., ....C.lijk oa cie ..derd.l•• oph.t ~t.1e te ...'er•• e.
de at.t..da.t1~ te Goea. plAat.· Tude.. Het hulppD.r.., ..tje wa.

~""r aaatabi.l ze.el de grootte Tan de uitgaaga.paDDiag ala 4e

tr.....tle varieerd.n .opl. D.ardoor ••rke. de tilt.rs al.' goed

•• kaa •• cerr.cti. .0.1' het ach.etataa. yau de .ersDelliac...'er•

• 1.t 1....t.ld wordea.

2.De' ble.k aad.rhud dat, b~ zeer kleine signal.n,' oak.ria, .u
d. faa.... d. ingaa...paaaiag .aa de kathode.olger ee. and.r. uit

..., ••pa••l., tot se.ol, had.
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Dit list aaa d••lectrolyti.che eond.nsator. Als de kathod.T.l

,.r ••ise tijd ia ~edrijt i.,Terminderl het bOTenataande eff.ct

.'.rk.
,. .a~.r. be.tuderia, i. Dog ge••nst Tan het .'feet dat Ters••l

li.S•• h.bb•• op de Tertikale «7ro. Bet correctieayate.m. dat .p

de ••aartekracht ••rkt, .al dan een atwijking van de ••rttkaal Ter

.er.ak••• O••r de srootte .an dit ettect is Diet. beke.d.

4. Voor .... PO" a:J pal.. ~t eM aodulator een klein. aftrij+

kia, ... de lin.aritei~ aaar baBed.... de d•••d~.tGr aaar bo•••

t. h.b~.n. Voor seer kl.l.. si«&alen 1& het juist ander.... Beid.

c..p....,.. ..... be.i.a sullen dUB een kleiaere afwijkiag Tan d.

liDearite1t hebbe. dan elk afzonderlijk•

.:.-
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